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 مدرس المادة                                                                                         
 م.د.غيداء جهادي

 

                   درجة( 2)    ( ؟ وألي الفحوصات تستخدم؟   2( وعينه رقم )1ماذا تمثل عينة رقم )/1س

 ج/عينه رقم)1( محلول  Turk solution  يستخدم في طريقة عد خاليا الدم البيضاء

 W.B.C. count 

 Red blood cellsعةد خاليةا الةدم الحءةراء ل solution Hayem'sمحلةول   (2عينةة رقةم )

count (R.B.C. count)  

 

 

 درجة( 2)                  /مانوع العينة؟ ومالذي تشاهده في العينة؟                    2س

  Hymenolepis nana eggsتحتوي على بيوض  Stoolنوع العينة :عينة 

 

    درجة( 2)                            ستخدم؟ت؟ وألي الفحوصات  ماهي مكونات هذه العدة /3س

  جهاز سالي -

 ماصة لسحب الدم -

 ماصة مدرجة لوضع الدم فيها وتوضع بين عءودي جهاز سالي -

 فرشاة لتنظيف الءاصة -

  HCL  ((0.1 Nحامض الهيدروكلوريك الءخفف  -

 يستخدم لفحص نسبة الهيموغلوبين
هل هى في المعيار الطبيعي؟   mm/ h  58لمريض وكانت النتيجة SRE عمل تحليل/4س

 2)                            .          سنة 33ن عمر المريض أوما هو المعيار الطبيعي؟ علما͛ ب

                                                                                     درجة(

 ست في الءعيار الطبيعي لي

  :الطبيعي المعدل

  .ملم بعد ساعة 11حتى  0للذكور من – 

  .ملم بعد ساعة 20حتى  0لإلناث من – 
                       درجة( 2)                 /ماالذي تشاهده بالصورة التالية ؟ ومانوع العينه؟5س

phosphateTriple    ،  أدرار: العينة نوع 

 

        درجة( 2)                                          أمامك هذه األدوات تستخدم ل............./6س

            Capillary Puncture تستخدم لسحب الدم الشعري

                    درجة( 2)    الصورة التي امامك تمثل .................... لفحص ..................            /7س

https://www.altibbi.com/%D8%A7%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-ERS-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-Mm-Ih-%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%A7-245012
https://www.altibbi.com/%D8%A7%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-ERS-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-Mm-Ih-%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%A7-245012
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 مدرس المادة                                                                                         
 م.د.غيداء جهادي

 Packed Cell (P.C.V)لفحص حجم الخاليا المرصوص  Haematocrit Readerمسطرة

Volume 
 

                                                                                                                                          درجة( 2)      /النموذج الذي أمامك يمثل طريقة .................... تستخدم ل ..............5س

 General Urine Examination(GUE)طريقة األشرطة تستخدم لفحص األدرار العام 
 

 درجة(                    2) -/أكمل الجدول التالي :9س

 فصيلة الدم للمتبرع فصيلة الدم للمريض
 

+B -B+B-O+O 
-A -A-O 

+O -O+O 
AB- -A-B-AB-O 

 
                  درجة( 2)     تستخدم ل ...................                   / أمامك ...................11س

 Lavender Tube  البنفسجي االنبوب
  Ethylene Diamine Tetra acetate (EDTA ) تسءى للتجلط مانعة مادة على يحتوي

 Complete Blood الدم الكاملة صورة مثل الدم تحليلل مختلفة مجءوعة في يستخدم وهو

Count (CBC) فصائل وتحليل  Blood Group  وغيرها. 


